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 التالية: القيادية الوظائف شاغلى  السادة من بالعبور  والتكنولوجيا للهندسة العالى  للمعهد األكاديمية القيادة تتمثل

 

 املعهد عميد -1

 املعهد وكالء -2

   والطالب التعليم لشئون  املعهد وكيل •

 البيئة وشئون  املجتمع لخدمة املعهد وكيل •

 العلمية األقسام رؤساء -3

 األساسية العلوم قسم رئيس •

 املدنية الهندسة قسم رئيس •

 املعمارية الهندسة قسم رئيس •

 واتصاالت( )إلكترونيات الكهربية ندسةهال قسم رئيس •

 

 التالية: القيادية الوظائف شاغلى  السادة من بالعبور  والتكنولوجيا للهندسة العالى  للمعهد داريةال  القيادة تتمثل كما

 

 داراتال  مديرى  / العام األمين -1

   الوحدات مديرى  -2

 

 وتم  ,االدارى   الجهاز  وأعضااااااااااء  باملعهد  التدريس  هيئة  عضااااااااااءأو   الحالية،  األكاديمية  القيادات  املعايير  هذه  وضاااااااااع  فى  شاااااااااار  وقد

 27/5/2018 بتاريخ (9) رقم املعهد ادارة بمجلس االختيار معايير اعتماد
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ا
   الوكيل /  املعهد  عميد  اختيار  معايير   :أول

 ( عامهال ) اا أ

 .وتعديالته 1972لعام  49والقانون  1970لعام  52توافر البنود التى يحددها القانون رقم  •

 (ىالعلم النشاط ) ا ب

 أن يكون   •
 
املشااااااروعات البحملية وامل,تمرات,    كنشاااااار األبحاش, والشاااااارال على الرسااااااائل العلمية, واملشاااااااركة ف  ىللبحث العلم متابعا

 وب
 
  ما يضيف له سجال

 
  علميا

 
 األبحاش واألنشطة العلمية. ىف متميزا

 والقيادية( الدارية القدرات )  ا ج

 .بكافة انواعها مواجهة األزماتو  الفئات املختلفةالتمتع بصفات قيادية؛ تمكنه من التعامل مع  •

 .هدللمعالقدرة على إيجاد مصادر تمويل لتنمية املصادر الذاتية  •

 والتخطيط االستراتيجى .مجاالت القيادة والحوكمة  ىالحصول على دورات تدريبية ف •

 ( املعهد /على مستوى ) القسم  جالس واللجان العلمية والداريةامل ىشاركة الفعالة فامل •

 للمعهد ىالقدرة على التقييم الذات •

 ( الطالبية والخدمات األنشطة ىف املشاركة ) ا د

َسر ااااااااا جوالة   مملل  لطالب؛ من خالل األنشطة املختلفةأن يكون له مشاركة فعالة مع ا •
ُ
مع  ااااااااا رحالت ااااااااا ندوات ااااااااا لقاءات علمية() أ

 
 
 .وضع خطة لتعويضهم عن وقت املشاركات دراسيا

 ,ساااساااات العلميهاملمراكز املنافساااة مع  ىالعمل على وضاااعها ف, و املعهدأن يكون لديه رؤية مساااتقبلية لطنشاااطة الطالبية داخل   •

 األخرى.

 ( املجتمعية األنشطة ىف املشاركة ) ا ها

, بما يحقق خدمة املعهدب ىالتعليم والبحث العلم ىاملشااااااااااااركة املجتمعية فة ؛ لتحقيق  أن يساااااااااااتطيع رسااااااااااام الساااااااااااياساااااااااااات املالئم •

 املجتمع.

 ( االخرين مع الطيبة والعالقة التعاون  ) ا و

 واملجتمعية. األوساط األكاديمية ىة, واملكانة العلمية املرموقة فأن يتمتع بالسمعة الطيب •

 

 :لشئون التعليم والطالباملعهد  وكيل اختيار  عند التالية الشروط تضاف كما

 والتنسيق بين االقسام املختلفةوادارة االمتحانات القدرة على اعداد الجداول الدراسية  •

 .واملقررات إعداد توصيف وتقرير البرامج ىعلى املشاركة ف القدرة •

•  
 
 اللجان الداخلية باملعهد. ىف أن يكون عضوا

 

 :املعهد لخدمة املجتمع وتنمية البيئة وكيل اختيار  عند التالية الشروط تضاف كما

 .عهداللجان الداخلية بامل ىأن يكون عضوا ف •

 وخدمة املجتمع. أنشطة التوعية ىالقدرة على املساهمة ف •
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ا
 ىالعلم  القسم رئيس  ختيار إ معايير   :ثانيا

 

 ( العامه ) اا أ

 وتعديالته. 1972لعام  49والقانون  1970لعام  52توافر البنود التى يحددها القانون رقم  •

 واملجتمعية. األوساط األكاديمية ىة, واملكانة العلمية املرموقة فأن يتمتع بالسمعة الطيب •

 ( البحثى النشاط ) ا ب

•  
 
املشااااروعات البحملية وامل,تمرات,   ىلى الرسااااائل العلمية, واملشاااااركة فللبحث العلمي؛ كنشاااار األبحاش, والشاااارال ع أن يكون متابعا

 مما يضيف له سجال علميا متميزا ف  األبحاش واألنشطة العلمية.

 والقيادية( الدارية القدرات )  ا ج

 .بالقسم التمتع بصفات قيادية؛ تمكنه من التعامل مع الفئات املختلفة •

 والتخطيط االستراتيجى .توصيف البرامج الحصول على دورات تدريبية ف  مجاالت  •

 .املشاركة الفعالة ف  املجالس واللجان العلمية والدارية, على مستوى ) القسم( •

 القدرة على التقييم الذاتي للقسم. •

 ( الطالبية والخدمات األنشطة ف  املشاركة ) ا د

َسر ا جوالة ا رحالت ا ندوات ا لقاءات علمية(.أن يكون له مشاركة فعالة مع الط •
ُ
 الب؛ من خالل األنشطة املختلفة: ) أ

 ( املجتمعية األنشطة ف  املشاركة ) ا ها

 .طبقا لرؤية وسياسة املعهدتحقيق املشاركة املجتمعية  •

 (العلمية االنشطة ) ا و

 القدرة على املشاركة ف  إعداد توصيف وتقرير البرامج. •

 .باملعهدأن يكون عضوا ف  اللجان الداخلية  •

 .بالقسمالقدرة على إعداد املقررات التعليمية, والكتب وامل,لفات الدراسية الخاصة  •

 القدرة على املساهمة ف  تطوير طرق التدريس, واستخدام تكنولوجيا االتصال ف  العملية التعليمية. •

الدراساااية, وتطويرها؛ ملساااايرة النام العاملية ف  التعليم اااااااااااااااا ما أمكن اااااااااااااااا, للوفاء بمتطلبات القدرة على املشااااركة ف  تقويم املنا     •

 .سوق العمل
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ا
 الدارات( مديرو   /  املعهد أمين  ) الدارية  القيادات  اختيار  معايير   :ثالثا

 أن يكون لديه خبرة ف  مجال العمل الداري تمكنه من شغل هذا املنصب. •

 التكنولوجيا الحديملة بكافة انواعها.إجادة التعامل مع  •

 الحصول على م,هل جامع  مناسب. •

 عدم توقيع أي جزاءات عليه ف  السنوات الخمس األخيرة. •

 مشاركته ف  تطوير العمل الداري باملعهد خالل السنوات الملالش األخيرة. •

 التمتع بحسن السيرة ومكارم األخالق ف  تعامله مع اآلخرين. •

 دورات تدريبية, ويفضل أن تشتمل على دورات ف  املجاالت ذات التخصص.الحصول على  •

 

 
ا
   إختيار مديرى الوحداتمعايير   :رابعا

•  
 
 مجال عمل الوحدة.على درجة الدكتوراه فى  ان يكون حاصال

 واملقررات التقييم الذاتى.الحصول على دورات تدريبية ف  مجاالت القيادة والحوكمة والتخطيط االستراتيجى وتوصيف البرامج   •

 املشاركة فى امل,تمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية •

 لدية القدرة على قيادة األخرين و التواصل معهم والعمل تحت ضغط وإدارة الوقت •

 

 يتم اختيار القيادات وفق ملخص 
 
 لعناصر التقييم التالية:وإجماال

 وتعديالته. 1972لسنة  49والقانون  1970لسنة  52يحددها القانون رقم توافر امل,هالت العلمية التى  •

 املساهمة فى تحقيق األهدال الستراتيجية للمعهد. •

 باملعهد وتطويرها. الوحدةرؤية للمشاركة فى أنشطة  •

 خطة لحداش تطوير ملموس على املستوى التعليمى والدارى. •

 معات املصرية.خطة لتطوير عالقات املعهد مع املنامات والجا •

 رسم السياسات املالئمة لتحقيق املشاركة املجتمعية. •

 مقترحات لتحقيق التميز فى النشر العلمى والحصول على مشروعات بحملية ممولة. •

 

 يعتمد ،،،

 

 

 عميد املعهد 

 أ.د/ محمد نادر دياب 
 

 رئيس مجلس الدارة 

 د/ محمد عبدهللا الدهشان 

 

                         


